
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

ที ่ บก ๗2801/                                            วันที่  16  เมษายน  2564 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และปฏิบัติราชการ
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง แล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ได้ด าเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ E-PlannNACC ทางเว็บไซต์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. แล้วเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานทราบ และรายงาน
ต่อผู้บริหารและประชาชนผ่านเวทีประชุมต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

       
     จ่าสิบตรี 

    ( กิตติกร  กองโพธิ์ ) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทน 

                                หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 
 

       
     ลงชื่อ 

   ( นายวิสูจน์  ลานรอบ ) 
             ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน   
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
            
 
                             
 ลงชื่อ 

          (นายประยูญ  มงคลน า) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง         



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือจิตสาธารณะ 2 0.00 0.00

2 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

3 มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2 0.00 0.00

4 มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 2 0.00 0.00

5 มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง 3 0.00 0.00

6 โครงการจัดเวทีประชาคม 3 10,000.00 0.00

7 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 

และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจำงบประมาณ 2562

1 10,000.00 0.00

8 โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 1 10,000.00 0.00

9 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง 3 0.00 0.00

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรม "โตไปไม่โกง") 1 0.00 0.00

11 โครงการกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

4 0.00 0.00

12 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 10,000.00 0.00

14 มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 2 0.00 0.00

15 มาตรการมอบอำนาจ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการแทน 2 0.00 0.00

16 โครงการมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00 0.00

17 โครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 0.00 0.00

18 โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00 0.00

19 โครงการมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2 0.00 0.00

20 โครงการมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแ

บง

3 0.00 0.00

21 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง 1 0.00 0.00

22 โครงการมาตรการจัดการเรื่องราววร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง 3 0.00 0.00

23 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 0.00 0.00

24 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 1 0.00 0.00

25 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

26 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบ

ลนาสะแบง

3 10,000.00 0.00

27 โครงการเฝ้าระวังต่อการคอรัปชั่น 4 0.00 0.00

28 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00

29 โครงการมาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบ

ริหารส่วนตำบลนาสะแบงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

2 0.00 0.00

30 โครงการกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 60,000.00 0.00 0 15 15 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 30 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 75.00 

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน สุภาวดี อินหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


